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احلؿد هلل كحؿده تعوػ وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ 

بوهلل مـ ذور أكػسـو وشقئوت أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال 

مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أٓ إفف إٓ 

اهلل وحده، ٓ ذيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظبده 

 ،  أمو بعد: ملسو هيلع هللا ىلص ورشقفف

ؾنن ممو أوجبف اهلل تعوػ ظذ ادممـغ افصدع بوحلؼ، 

 ملسو هيلع هللا ىلصوافدؾوع ظـف، احلؼ افذي هق ـتوب اهلل وشـي رشقفف 

ظذ ؾفؿ شؾػ إمي، مـ افصحوبي وافتوبعغ روقان 

اهلل ظؾقفؿ أمجعغ، وافـصقحي افتل أوجى بذهلو فؽؾ 

مسؾؿ، وإن مـ افطقائػ افتل خوفػً مـفٍ افسؾػ ذم 

ي افتؽػر افذيـ أوؽؾقا وؽؾقا ذم هذا هذا افعرص، مجوظ

ادـفٍ اخلطر، حتك ظؿ تؽػرهؿ ادسؾؿغ ؿوضبي بؾ 

تعدى إػ افعؾامء إٓ مـ يستثـقن ممـ يـفٍ هنجفؿ، 

ويسر ظذ ضريؼتفؿ، وأحببً أن أوع هذه افعجوفي 

مـ إخقاكـو  دـ اؽس هبؿ، ومل يعؾؿ خطقرة مو هؿ ظؾقف،
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ممـ يـتسى إػ افعؾؿ، أو   (أىصَر الرشيعِادسؿغ بـ)

ممـ فقس مـ أهؾف، مقثؼًو ذفؽ مـ ـتبفؿ، ورشوئؾفؿ: 

فئال يـؽر ذفؽ مـ حيسـ ؾقفؿ افظـ، وفقتلمؾ ذفؽ مـ 

يريد احلؼ، مـ ادـصػغ، ؾوحلؼ أؽذ مـ افرجول، 

وأحى إفقـو مـ ـؾ حبقى، وأحى أن أكقه أن اخلالف 

بقـفؿ وبغ دظوة أهؾ احلؼ فقس ٕن ظؾامء احلؼ 

يداؾعقن ظـ احلوـؿ افذي يروكف مرتدا، ـام يزظؿقن 

ويؾبسقن، وإكام خالؾـو معفؿ ذم افعؼقدة، وافطريؼي، 

أصال وؾصال، وفسـو واحلؿد هلل ممـ يداؾع ظـ احلوـؿ، 

أو جيودل ظـ افذيـ خيتوكقن أكػسفؿ ـام يزظؿقن، بؾ 

مـو افتؽػر فؾؿعغ، ؾألن فديـو أصقًٓ، كحـ إن حرّ 

اكع جيى مراظوهتو، ـام ٓ ختػك ظذ ـثر وذوضًو، ومق

مـفؿ، إٓ أهنؿ ؾؼدوا افعؾامء افذيـ يـزفقن هلؿ، افؼوط 

ويضعقن افؼضويو ذم كصوهبو، وإذا ؾؼد افـوس افعؾامء، 

إمو بذهوهبؿ، أو بطعـ افطوظـغ ؾقفؿ وتزهقد افـوس 

هبؿ، اختذ معظؿ همٓء رؤوشًو ُجّفوًٓ، ؾسئؾقا ؾلؾتقا 
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ُؾقا، ٓ شِقام ذم هذه ادسلفي بغر ظؾؿ، ؾ   ُؾقا وأ و  ض 

اخلطرة، وهل مسلفي تـبـل ظؾقف حرموت افدموء، 

مـو اخلروج ظذ احلوـؿ وإمقال، وإظراض، وإن حرّ 

افظومل ؾنكام هق بلدفي ذظقي جيى كرصهتو، وهؿ يعؾؿقن 

ذم افقؿـ ٓ واحلؿد هلل أن أهؾ افسـي، وبوٕخص 

يسلفقن اهلل أن  ول، بؾ، وٓ مصىيربطفؿ مع احلوـؿ مـ

وفذا ؾؼد بدأ دظوة هذا افػؽر   يؽػقفؿ ؾتـ ذفؽ،

بوفسعل احلثقٌ: فؾتخذيؾ مـ افعؾامء وافطعـ ؾقفؿ: 

إلشؼوط مؽوكتفؿ، ومـزفتفؿ، مـ كػقس افـوس، وفـ 

فقفؾؽ مـ هؾؽ ظـ  :يػؾحقا ذم ذفؽ، وفؽـ كؼقل هذا

ي إكبقوء بقـي، وحيقك مـ حّل ظـ بقـي، ؾوفعؾامء هؿ ورث

ومرجع إمي مفام خذل ظـفؿ ادخذفقن، أو كصبقا هلؿ 

ظؾامء دموء جمفقفغ، وربام ـوكقا دشوئس ظذ إمي، 

وـثر مـ افشبوب ٓ يشعرون، بؾ  إن افطعـ ذم أئؿي 

اإلشالم خدمي ـبرة ٕظداء اإلشالم، ٕن افعومل أصد 

ظؾقفؿ وظذ افشقطون مـ أفػ جموهد وظوبد، وإين أؿقل 
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فؽؾ مـ يؼرأ مؼوفتل، ويبحٌ ظـ احلؼ بدفقؾف، دمرد 

فؾدفقؾ واتبوظف، وٓ حيؿؾؽ احلامس افػورغ، أو افضجر 

مـ ضؾى افعؾؿ، وافدفقؾ، أو مو تتؾؼوه مـ إهوكوت مـ 

بعض ادسؾؿغ افػسؼي اجلفؾي ظذ افتعصى افذمقؿ، أو 

آكتؼوم فؾـػس وافـػقس، بنبوحي افدموء، وؿتؾ إبريوء، 

ت، وافظـقن، وافتخؿقـوت، ؾنن أـثر مـ زل بوفشبفو

مـ هذا ادـطؾؼ، وفقس هذا بحجي أموم اهلل ؾقسك 

أحدهؿ افقؼغ، وإصؾ، ويؾجل إػ افشؽ وافشبفوت، 

 ؾلؿقل وبوهلل أشتعغ: 

إن -تـظقؿ افؼوظدة، وأكصور افؼيعي جيى أن يعؾؿ 

أن اخلالف بغ افعؾامء وبغ ؿودهتؿ ذم  -ـوكقا أكصورهو

ة افسؾػ افتل يزظؿقن افدؾوع ظـفو، ـام سح ظؼقد

 :ؾؿـ ذفؽ ـودؼدد وؽره، بذفؽ ـثر مـ ؿودهتؿ،

اخلالف بقــو وبقـفؿ ذم تػسر )ٓ إفف إٓ اهلل( أوًٓ:  

ـؾؿي افتقحقد افعظقؿي، افتل يؽػرون افـوس بؿـوؿضتفو 

بدون وقابط ذظقي، وٓ مرجعقي ديـقي، ؾنمومفؿ 
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ك مع مـ ـون ظذ صوـؾتفؿ، إظظؿ وؿوشؿفؿ ادشس

ق شقاء خوض مقوديـ احلرب افؼتوفقي، أو افؽالمقي، ه

 !!( بلكف ٓ حوـؿ إٓ اهلليػن )ٓ إفف إٓ اهلل سود قطُ

كوئقًو ومبتعدًا ظـ تػسر افؼرآن هلو، بؾ وافسـي، وإمجوع 

افعؾامء مـ افسؾػ ومـ بعدهؿ إػ ظرصكو هذا، بؾ 

ل بف افؼرآن، وؿد اجتؿعً وخموفػًو ـالم افعرب افذي كز

ـؾؿي ظؾامء افتقحقد وأئؿتفو ظذ أن معـك هذه افؽؾؿي 

افعظقؿي: ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل، وهق تػسرهو بام ٓ 

جيفؾف ـثر مـ صغور تـظقؿ افؼوظدة، ثؿ يليت همٓء 

أيمن ويغرون مسورهو افطقيؾ، بؾ يؼقل مرجعفؿ 

ظقن هبو يد افذي يعطقكف افبقعي افنيي، ويـز الظواهري

)إعزاز رايِ : ( مـ رشوفي بعـقان5:ص)افطوظي: ؿول ذم 

(: إن اإلسالم رسَلِ دم تيكود تالزم احلَكموِ والتوحود

معرـي احلؼ وافبوضؾ دائرة ظز افزمون، مو دارت وٓ 

تدور إٓ حقل هذا افرــ افرـغ مـ ظؼقدة اإلشالم 

م دـ حُؼ احلؽؿ وافتؼيع، وـذفؽ ؾنن معرـي اإلشال
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ذم هذا افعرص مو اكدفعً وٓ احتّدت، وٓ احتدمً، 

إٓ حقل هذه افؼضقي افبوفغي اخلطقرة، وٓ تقاجف 

وتؼوتؾ وتصورع أكصور  اإلشالم وأظداؤه إٓ حقل هذا 

 افرــ افرـغ مـ أرـون افتقحقد . اكتفك.

ؾوكظر أخل افؼوريء افؽريؿ ـقػ جعؾ ادعرـي بغ 

د احلوـؿقي، ووربًو افرشؾ وأؿقامفؿ، هق حقل تقحق

افذـر صػحًو، ظـ دظقة إكبقوء ؿوضبي إػ تقحقد 

إفقهقي، افذي مل خيتؾػ ظومل مـ ظفد افسؾػ إػ افققم 

ذم أن إكبقوء إكام دظقا إػ تقحقد إفقهقي، ـام بغ ذفؽ 

صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي ذم جمؿقع افػتووى، وهق ظؽس 

 ومًو.مو يؼقفف ؿطى، وافظقاهري وادؼدد مت

بؾ وأظجى مـ هذا، أن يؼقل ظبد ادجقد افريؿل، 

افذي ضقى ـشحًو ظذ هذا افػؽر: إن شقد ؿطى أظؾؿ 

 ( مـ ابـ بوز رمحف اهلل تعوػ.)ٓ إفف إٓ اهللـب

: افطعـ ذم ظؾامء اإلشالم بلؿبح أكقاع افطعـ، ثوكقوً 

بؾ وتؽػرهؿ افقاوح، ورمقفؿ بوفـػوق وافسػوهي، 
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أن تتذـر أخل، وأكً تؼرأ ؿقل واإلرجوء، وأرجق 

مـ ظالمي أهؾ افبدع افقؿقعي » :اإلموم وـقع بغ اجلراح

 وإفقؽ بعض أؿقال ؿودهتؿ ذم ذفؽ:  شذم أهؾ إثر

توجوهَت ):ذم رشوفي بعـقان يقول أسَمِ بن الدن

ئؿي ( ذم ظؾامء افؾجـي افدا2:ص)( 1:رؿؿ)( منهجوِ

فإلؾتوء: ؾفمٓء مقطػقا دوفي، ٓ يؿؽـ فعوؿؾ أن 

يرجع إفقفؿ ذم أمقر ديـف، ؾلؿؾ مو يؼول ؾقفؿ، وأؿؾ 

أحقاهلؿ أهنؿ ؾّسوق يـبغل فؾـوس مؼوضعتفؿ 

 وهجرهؿ.اكتفك.

: حتك فق خوفػقك يو أشومي ذم ؾؽرتؽ أؿقل

ؿ، وؾضؾفؿ، ومو زال ادـحرؾي، ؾؽقػ هتدر ظؾقمف

سون مـ ؿراءة ـتى همٓء، ك ٓ يػقأتبوظؽ، وحمب

ويصدرون ظـ ؾتوواهؿ، بؾ ـون إحرى بؽ أن 

تؼتدي بودجوهديـ مـ شؾػ هذه إمي، افذيـ ـوكقا ٓ 
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يصدرون إٓ ظـ افعؾامء، إن ــً حتسى كػسؽ 

جموهدًا، بؾ أمر اهلل ادممـغ بلن يبؼقا فؾعؾؿ، وٓ يـػروا 

فؿ، ٕن ـوؾي: فقـذر افعؾامء ادجوهديـ إذا رجعقا إفق

ادجوهد يـشغؾ بوجلفود ظـ افعؾؿ ـثرًا، ؿول تعوػ: 

۞ ٗ ْ َكٓاَّفة  ِ  َوَنا ََكَن ٱلُۡهۡؤِنُيََن ِِلَيفُِروا
ََل َنَفَر ِنو ُُكّ َۡ ّفَلَ

ْ ِِف ٱدّلِيِو  ّفِۡرقَة   َا ٍُ ََجَفَّق ۡم َطآنَِفةٞ ِّلِ ٍُ ۡم إَِذا ّنِۡي ٍُ َم َۡ ْ قَ َوِِلُيِذُروا
ٍِۡم لَعَ  َٓاْ إَِِلۡ ۡم ََيَۡذُروَن رََجُع ٍُ  .[122]افتقبي: ١٢٢َل

أسَمِ بن الدن جمدد ): ذم ـتوبف فَرس الزهراينوؿول 

( وهق يتؽؾؿ ظذ ـػر افدوفي الزمَن وقَهر األمريكَن

افسعقديي: ؿول ؾفذه افدوفي افؽوؾرة افتل ؿرب شحؾفو، 

افبالد، ودمورهو ؾنذا تؿ ذفؽ وطػرت بلحد مـ هذه 

ؾوبدأ بعؾامء افؾجـي افدائؿي، ؾلحّد صػرتؽ وأرح 

ذبقحتؽ، ثؿ خذ احلوـؿ، واخؾس جؾده واكحره: ؾنكف 

 ـوؾر خورج مـ ادؾي .اكتفك؟!!!. 
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ابن بَز بني ): ذم رشوفي فف بعـقان اهريؿول افظق

 ( حقٌ ؿول: 2 -1:ص) (احلقوقِ والزيف

فؼد ظوش آٓف افشبوب أهى هلذه إشامء افركوكي 

ابـ بوز وافعثقؿغ، وأيب بؽر اجلزائري يتبعقهنؿ، أو ظذ 

إؿؾ ٓ جيرؤون ظذ خموفػتفؿ، حتك وإن ظظؿ 

ـ أن خطمهؿ، وؾحش اكحراؾفؿ، ... إػ أن ؿول: وفؽ

يتحقل همٓء افعؾامء إػ خمربغ، ومدمريـ فعؼوئد 

افشبوب، ومزريـ فؽػر افطوؽقت، ومعوديـ فألمر 

بودعروف، وافـفل ظـ ادـؽر، ومبورـغ فؾتطبقع 

وشقوشي اهلقؿـي افقفقديي ظذ ديور اإلشالم...إػ أن 

ؿول: إن ابـ بوز وضوئػتف هؿ ظؾامء افسؾطون، افذيـ 

ذم مؼوبؾ مـصى أو راتى، وإن ؽضى يبقعقكو ٕظدائـو 

مـ ؽضى، وريض مـ ريض، إن صّػ اإليامن جيد ؿبؾ 
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 مقاجفي صّػ افؽػر أن يتخؾص مـ ادزيػغ ادـوؾؼغ.

 اكتفك.

: إذا بدأتؿ بلهؾ اإليامن، أؿقل فؾظقاهري وأتبوظف

متك شتصؾقن إػ أهؾ إوثون، ؾوتؼ اهلل مـ هذا 

بـ افؼقؿ رمحي اهلل تعوػ افطغقون، ؾنكف ـام ؿول افعالمي ا

ظؾقف: إن ضغقون افطوظوت أخطر مـ ضغقون ادعويص، 

واحلؽوم وادسؾؿقن ضغقا ذم ادعصقي، وأكتؿ ضغقتؿ ذم 

 افطوظي ؾوحذروا!!!

-1:ص)( زل محَر العلم دم الطنيؿول ذم رشوفتف )

ء افؾجـي افدائؿي: ؿد ؾضح اهلل أمرـؿ، ( ذم ظؾام2

اهلل فؼد جوء ظؾقـو وـشػ شسـؿ يو ظؾامء افضالفي، وو

يقم ــو كؽػ أفسـتـو ظـ اخلقض ؾقؽؿ، وكربل بلكػسـو 

ظـ آكشغول بؽؿ: خقؾًو مـ هتؿقش ساظـو 

وآكحراف ظـ هنٍ دظقتـو، وــو كؽتػل بتحذير 
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ك و مـ ـ كو: فســو افشبوب مـ والٓتؽؿ، حتك ـّػر  ّػر 

اخلقض ذم تؽػرـؿ، وؿد ــو كلمؾ أن تساجعقا، أو 

تغروا، أو تبدفقا، أوتتقبقا، أو تستحققا وكعرض ظـؽؿ 

دعهم ال يتحدث النَس أن حممدًا » :متؿثؾغ بحديٌ

وفؽـؽؿ يو فألشػ مل تزدادوا، إٓ ظاميي،  شيقتل أصحَبه

تقحقد، وضغقوكًو، واكحراؾًو ظـ احلؼ، واكسالخًو ظـ اف

 واكحقوزًا إػ افطقاؽقً، وإػ افؼك وافتـديد. اكتفك.    

: ظجبًو معوذ افؼراء، ادؼدد يؼقل مـ ـالم أؿقل

خر افزيي، ويدظق إػ تؽػر ظؾامء إمي، بؾ إػ ؿتؾفؿ 

إٓ بوهلل، ويؽػقؽ  ؿبؾ ظبود إصـوم، وٓ حقل وٓ ؿقة

 ف، وحسبـو اهلل وكعؿ افقـقؾ.مـ ٍذ شامظ

ذم ابـ بوز وابـ ظثقؿغ وؽرهؿ ممـ  ؿول ادؼدد

حذر مـ افتػجرات ذم بالد اإلشالم، ذم مؼوفي فف بعد 

 هـ مو كصف: 1417تػجر افريوض،شـي 
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مل يشؿقا رائحي افتقحقد، وٓ  -أي افعؾامء-إهنؿ 

فقثؼك، أوفئؽ ادـحرؾقن ظـ مؾي ذاؿقا ضعؿ ظراه ا

 اكتفك. إبراهقؿ.

ويؼقل ذم كػس ادصدر: واهلل مو كول آل شعقد مـ 

ؾعؾقا ؾقف مـ افتؾبقس، وافتدفقس ظؼ ديـ اهلل، وٓ 

معشور مو ؾعؾف همٓء افؽفـي، وافرهبون واحلوخوموت إذ 

فبسقا احلؼ بوفبوضؾ ورؿعقا ٕربوهبؿ مـ أئؿي افؽػر، 

قر ادسؾؿغ، وأئؿي افديـ... إػ أن ؾجعؾقهؿ وٓة أم

ظذ  ؿول: ويقؿع ـبور شحرهتؿ ورهبوهنؿ وـفوهنؿ

 ذظقي ؿتؾ ادقحديـ. اكتفك.

ابـ بوز : شبحوكؽ هذا هبتون ظظقؿ: هؾ أؿقل

افتقحقد، وهؿ دظوة  وافعثقؿغ مل يشؿقا رائحي

افتقحقد، ومـفؿ اشتػدتؿ يو ظؼالء افتـظقؿ، أٓ ترون 

ؾوع ظـ افعؾامء، وآظساف بوفػضؾ أن مـ إموكي افد

 ٕهؾ افػضؾ.

تبصر العقالء ): ذم ـتوبف أبو حممد ادقددوؿول 
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(: إن 8:ص)( بتلبوسَت أهل التجهم واإلرجَء

افتحذير مـ ـبور افعؾامء مـ أظظؿ أبقاب 

 افتصػقي.اكتفك.

: هـقئًو فؽؿ يو أكصور افؼيعي، رؤشًو جفوًٓ، أؿقل

كؽؿ تستعجؾقن ؿقوم افسوظي، بعد تصػقي افعؾامء، وـل

ـام ؾعؾ افرواؾض بورتؽوهبؿ ادـؽرات: رجوء أن يؿؾموا 

إرض طؾاًم وجقرًا، فقستعجؾقا ادفدي ادـتظر 

فؾخروج مـ افنداب، وؿودتؽؿ يـودون إػ تؽػر 

افعؾامء، وؿتؾفؿ، وتصػقتفؿ ؿبؾ افؽػور إصؾقغ، 

 ؾؾقً صعري مـ ادستػقد مـ تصػقي افعؾامء!!؟؟.

(: إن خصقمتـو مع 8:ص)ويؼقل ذم ادصدر كػسف 

 اكتفك. افعؾامء ذم افتقحقد.

: اشؿعقا يو ظؼالء افتـظقؿ، يو مـ تؼقفقن أؿقل

افعؾامء تقجون رؤوشـو، ومـورات ضريؼـو، كعؿ وفؽـ 

هؾ شقسـؽؿ ؿودتؽؿ، وأبق حمؿد مه أكف ؿول: مو 

 تؽؾؿ ذم افعؾامء إٓ بعد أن ـػره مـ ـػره مـ افؼودة:
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ثؿ هق يعسف، ويرصح بلن خالؾؽؿ بسبى شؽقتف، 

فعؾامء ذم افتقحقد، ؾؾقً صعري مـ هؿ ظؾامء مع ا

 افتقحقد ذم هذا افعرص؟!

فإٌن كنإّ ال تإدري فتلإك مصإإوبِ

وإن كنإإّ تإإدري فَدصإإوبِ أعظإإم

(: إكـو كضؾؾ 32:)ص( بصر العقالءتؿول ذم ـتوبف )

شدكي افطوؽقت، وٓ كستحل مـ هذا، وكحتؼر رهبون 

احلؽقموت، وكتزأ مـفؿ، وكتؼرب إػ اهلل بؽشػفؿ 

فألمي، وإطفور حؼقؼتفؿ فؾشبوب، وٓ كتحرج مـ 

افتحذير مـ ـذهبؿ، وزورهؿ ووالهلؿ: ٕكـو كعتؼد أن 

 اكتفك. .افقاجبوتذفؽ مـ أهؿ 

ؿ اهلل ظـؽ يو مؼدد أمو تؼرأ ؿقل : مو أحؾ[ؿؾً]

من عَدى يل »ؾقام يرويف ظـ ربف تبورك وتعوػ:  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

ًَ فقد آذىته بَحلرب افطعـ ذم افعؾامء ظـدك أهؿ ، شولو
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وكحؿد اهلل مـ افتقحقد، وافصالة وافصقوم، واحلٍ، 

أكؽ تزأت : ٕكؽ إكام تتزأ مـ كػسؽ، وحتذر مـ 

 فؽ وٕمثوفؽ:ريى وافبعقد، وأؿقل كػسؽ افؼ

 اهلل يعلم أىإَ ال ىحإبكم

 

 حتبوىإإَ وال ىلومكمإإو إن م 

بؾ واهلل فؼد اخترصت فـو ادسوؾي ذم بقون حوفؽ،  

وظريً كػسؽ فراك افؽؾ واوحًو جؾقًو، وحوفؽ مع 

 افعؾامء ـام ؿقؾ:

ًَ لووهنهإإإَ  وىإإإَصح صإإإخرة يومإإإ

 

  

 فلإإم يضإإإرهَ وأوهإإى قرىإإه الوعإإل 

 
 وـام ؿول أخر:

 اجلبإإل العإإَيل لووهنإإه يإإَ ىإإَصح

 

  

 أشفق عذ الرأس ال تشإفق عإذ اجلبإل 

 
وأؿقل فؽ مو ؿوفف افشقـوين ذم افرد ظذ افزخمؼي، 

وهق يطعـ ذم ظبد اهلل بـ ظؿرو ريض اهلل ظـفام: إػ أيـ 

يو حمؿقد بقدك افؼصرة، ورجؾؽ افعرجوء تتـوول كجقم 
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 افسامء. 

(: 32:ص)ذم كػس ادصدر افسوبؼ  ادقددويؼقل 

 إن ظؾامء افسعقديي أصد مـ اخلقارج وادعتزفي.اكتفك.

: رمتـل بدائفو واكسؾً، وبوهلل ظؾقؽؿ أدظوة [ؿؾً]

افتقحقد أخطر مـ ادعتزفي، واخلقارج، ومـ هؿ 

 اخلقارج يو مؼدد إٓ أكً، وأمثوفؽ.

ذم مؼوفي فف  أبو مهَم بكر بن عبد العزيز األثرييؼقل 

( 3-1:ص) (أدعوَء السلفوِ ىسَء بعامئم وحلىبعـقان )

هـ: 1429مـ مـشقرات مـز افتقحقد واجلفود ظوم 

شـتؽؾؿ ظـ ذـقر حتقض، وٓ اشتغراب كعؿ أظـل 

مرجئي افعرص افذيـ حرمقا اجلفود، وؾؽوك إشر 

ل، حؾقم إضػول وظؼقل ربوت أصبوه افرجول وٓ رجو

احلجول، ٓ ختدظـؽؿ حلوهؿ، ؾؼد ؿول اجلوحظ )ذم 
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ـتوب احلققان(: وؿد تقجد ادرأة ذات افؾحقي، وؿد 

 اكتفك ـالم اجلوحظ. .رأيً ذفؽ

ثؿ ؿول: كعؿ واهلل كسوء بغس وحلك وأصؿغي، يقفقن  

إدبور إذا دارت افرحك، ويـؽرون افشؿس وؿً 

اخلقافػ ...إػ أن ؿول: ؾنػ  افضحك، همٓء اخلؾػ

ـؾ أهؾ احلؼ اهلل اهلل ذم ؽض افبرص: إّن ؽض افبرص 

ظـ افـسوء واجى، ؾوفتزمقه مع هذا افـقع مـ افـسقة: 

 اكتفك. احتؼورًا وتبؽقتًو هلؿ.

: مو أدري واهلل، وؿد شوورين افشؽ أهذا جموهد أؿقل

، وافشقارع، افذي يتؽؾؿ أم شػقف مـ تربقي ادراؿص

تقوقح إلخقاكـو افؼراء افؽرام فقٓ أكـو كريد اف-م، بؽال

دو ذـرت مثؾ هذا ممو - ذا يؼقفف همٓء ذم ظؾامء إميمو

تستحل أن تؼقفف ربوت احلجول ؾقام بقـفـ، ؾؽقػ 

يطؾؼ ظذ أوفقوء اهلل افعبود افزهود، ؾؽقػ شقـرصـؿ 

وأكتؿ ٓ تتزؤون مـ  -زظؿتؿ-اهلل يو أكصور افؼيعي

 ؾي، ومـ أمثول هذا افرويبضي.؟؟!!    همٓء افسػ
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: ومـ مـشقرات مـز افتقحقد واجلفود رشوفي بعـقان

 أليب ادنذر الشنقوطي( الصالة عذ هوئِ كبَر العلامء)

(: ؾحرٌي هبقئي ـبور افعؾامء أن تـلى 12:ص)يؼقل ذم 

وم، حتك تسؾؿ مـ احلريؼ، وإٓ بـػسفو ظـ هذا افـظ

 .اكتفك قتي، ويؽزون ظؾقفو أربعو.ؾسقعتزهو افـوس م

: أمو افعؾامء ؾؼد أؾـقا أظامرهؿ ذم ضؾى افعؾؿ، أؿقل

وكؼه، وهق أؿرب وشقؾي إػ اجلـي، وأمو أكتؿ ؾسػفوء 

إحالم حدثوء إشـون، وجرتؿ مـ افعؾؿ وافتعؾقؿ، 

ؽالم ذم أهؾف، وأكتؿ وافصز ظؾقف، وجـدتؿ أكػسؽؿ فؾ

 أفصؼ بام رمتؿ ذم افعؾامء، وحوفؽؿ ـام ؿقؾ:

ومإإن فَتإإه التعلإإوم وقإإّ شإإبَبه

ًَ لوفَتإإإإه فكإإإإز علوإإإإه أربعإإإإ

ؾصالة اجلـوزة ظؾقؽؿ ٓ ظؾقفؿ، وكسلل اهلل أن 
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 يرمحؽؿ بوهلدايي.

 (تبصر العقالءذم ـتوب ) أبو حممد ادقدديؼقل 

(: وكؼقل مع إشػ افشديد: إن افشقخ 168 :ص)

إفبوين مل يرِب رجوًٓ، يـرصون هذا افديـ، ويؼقمقن 

 بف حؼ افؼقوم.اكتفك.

ؾؿـ ربقً أكً وأمثوفؽ، إكؽ تريب  :[ؿؾً]

وحقصًو ووريي، ترشؾفو ظذ ظؾامء إمي، وأمو إفبوين 

 ؾال أجد فؽ مثوًٓ، إٓ ؿقل افشوظر:

 قإإدره أم تإإر أن السإإوف يإإنق 

 

  

 إذا قول إن السوف أمٍ من العصَ 

 
ثؿ أكتؿ ودظوتؽؿ تغسؾقن مـ ـتى إفبوين ؽرؾًو، 

ؾامذا دهوـؿ، أيـ ظؼقفؽؿ، أم أكؽؿ تلخذون ظـ افعؾامء 

فؾتؾبقس وافتدفقس ظذ أتبوظؽؿ ادحبغ فؾعؾامء، 

وتدظقن أكؽؿ حتبقن افعؾامء، وافضؿر ظوئد إػ حمذوف 
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 تؼدروكف أكتؿ.

ًَ ألصعإإتهملإإو كإإ َن حبإإك صإإَدق

إن ادحإإإإُ دإإإإن  إإإإُ مطوإإإإ 

معَم الوثنوِ دم كفر ): ذم ـتوبف أبو ذر السمهريؿول 

(: افشقخ مؼبؾ ـام هق معروف 19:ص)( الدولِ الومنوِ

 ظـف، يستسؿـ ذا ورم، وٓ يضع إمقر ذم كصوهبو ذم

مقاضـ ظديدة، وفديف هقس، وإؿصوء ؽر مزر ذظًو. 

 اكتفك.

: فؼد ؿوفقا ذم افشقخ مؼبؾ وؾعؾقا، ؾؾقسلفقا أؿقل

ؿودهتؿ، مـ افذي ؾجر ذم جومع افرمحـ ذم ظدن، 

وافشقخ مؼبؾ حيورض، ومـ افذي ؾجر ذم جومع اخلر ذم 

صـعوء، أٓ تتؼقا اهلل، أو تصورحقا أتبوظؽؿ بؽؾ مو 

ستخدمقا افتؼقي معفؿ: فؽقهنؿ حيبقن ذـركوه: وٓ ت
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 افعؾامء!!

ويؼقل أحدهؿ ذم افقؿـ: إن افشقخ حمؿد بـ ظبد اهلل 

يعرؾقن مقؿػ اإلموم، ظؿقؾ ٕظداء اهلل، وأتبوظفؿ 

وافعؾامكقي، وافديؿؼراضقي،  اإلموم مـ ادـظامت،

واحلريي، وافشققظقي، وافراؾضي، وـتبف ضوؾحي بوفرد 

 مجقع افػرق افضوفي. ظذ أظداء اهلل تعوػ مـ

: ذم احلجقري ـام ذم ـتوبف أبو ذر السمهريويؼقل 

 ذم (: إن ـالمف ـرضضي ظر22:)ص (معَم الوثنوِ)

 .ؾالة

 وذم كػس ادصدر يصػ رئقس مجعقي احلؽؿي

حممدًا ( بلكف بغؾ افدوفي افديـل، ويصػ الدبعي)

بلكف: بغؾ افدوفي افؽبر افزائغ ادـحرف، وٓ  ادهدي

 أيـ أصحوب احلزب ادـحرف اجلديد مـ همٓء.كدري 

بييب بؾ فؼد وصػ أحد أتبوظفؿ ذم افقؿـ ادؽـك 

 ، افعؾامء بلهنؿ: أصـوم جوثؿي ظذ صدور إمي. مهَم

: وفؼد صور أذكوهبؿ يؼقفقن ذم افقؿـ: إن أؿقل
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ادعرـي شتحقل مـ إمراء إػ افعؾامء، بؾ يدظق 

مـ رؿوب افعؾامء،  أحدهؿ بؼقفف: كسلل اهلل أن يؿؽــو

بعد رمقف هلؿ بوفـػوق، وأهنؿ خقافػ، ؾحسبـو اهلل وكعؿ 

واهلل خر حوؾظًو، وهق أرحؿ افرامحغ، افقـقؾ، 

وأحذرـؿ مـ اجلرأة ظذ افعؾامء، ومعوداة إوفقوء: 

ؾقتجرأ ظؾقؽؿ افسػفوء، ويتسؾط ظؾقؽؿ إظداء، 

 وأؿقل فؽؿ مو ؿول إول:

عإإَزعإإم الفإإرزد  أن سإإوقتل مرب

أبشإإإإر بطإإإول سإإإالمِ يإإإَ مربإإإ 

ومـ افعجى أن يليت افربقش وأمثوفف، ممـ يضحؽقن 

ظذ افشبوب، ذم افقؿـ، وؿد شئؾ: مـ ظؾامؤـؿ؟ 

ؾػضح كػسف بلن مراجعفؿ وظؾامءهؿ افذيـ ذم 

افسجقن، بسبى أظامهلؿ افتخريبقي، وتـوؿضوهتؿ ادشقـي، 

ابـ  وؽض افطرف ظـ ظؾامء اإلشالم، مو شؿعـوه شؿك

بوز وٓ إفبوين ، وٓ افعثقؿغ وٓ افقادظل، وطـ أكف 
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ؿد رموهؿ بداهقي، ومو زاد صبوب افقؿـ ؾقف إٓ بصرة: 

ػجر ذم فقؿـقغ، ويإووؾي إػ أكف جوء جيوهد إخقاكف ا

أرض اإليامن واحلؽؿي، وذدوا إه مـ أبغ: بحجي 

 اجلفود ذم شبقؾ اهلل، وأؾسدوا أـثر ممو أصؾحقا، ؾال

فإلشالم كرصوا، وٓ فؾؽػر ـنوا ؾوحذروا يو أهؾ 

، وأؿقل فؾربقش: ارجع إػ افقؿـ مـ أمثول همٓء

بؾدك، وٓ تثر افػتـ ذم افقؿـ، ؾلكً مممـ أهتؽ ذم 

ادؿؾؽي، وجئً تػتل بؼتؾ أهؾ افقؿـ، ودموهد ذم 

افقؿـ، اهرب إػ ؾؾسطغ، وؿوتؾ افقفقد ـام هربً إػ 

 . ودؿغافقؿـ إن ــً مـ افص

 -بعبد القَدر عبد العزيزؼى ؾاد- سود فضليؼقل 

وؿد ؿول ؾقف أيؿـ افظقاهري ذم بقشوور: ظومل اجلامظي 

اجلَم  دم صلُ ): فف ـتوب بعـقان وإمومفو ومػتقفو.

(: إن 539/542:ص)، يؼقل ؾقف (العلم الرشعي



 افـصقحي افنيعي ٕكصور افؼيعي 15 

كغ ووعقي ـبالد ادسؾؿغ افققم افبالد ادحؽقمي بؼقا

 هلو أحؽوم خطرة، ومـ هذه إحؽوم:     

ـ أن حؽوم هذه افبالد ـػور ـػرا أـز خورجقن مـ 1

 مؾي اإلشالم.

ـ أن ؿضوة هذه افبالد ـػور ـػرا أـز خمرج مـ 2

 ادؾي.                                                       

افتؼيعقي ذم هذه افبالد  ـ أن أظضوء اهلقئوت3

 ـوفزدون وجمؾس إمي ـػور ـػرا أـز.

ـ أن افذيـ يـتخبقن أظضوء هذه افزدوكوت ـػور 4 

ـػرا أـز: ٕهنؿ بوكتخوهبؿ اختذوهؿ أربوبًو مؼظغ مـ 

دون اهلل، ويؽػر ـؾ مـ دظو إػ هذه آكتخوبوت، 

 وصجع افـوس ظؾقفو.

إوووع افؽوؾرة،  أن اجلـقد ادداؾعغ ظـ هذه -5

ـػور ـػرا أـز: ٕهنؿ يؼوتؾقن ذم شبقؾ افطوؽقت، 

ويدخؾ ذم هذا احلؽؿ ـؾ مـ يداؾع ظـ هذه إكظؿي 

افعرصيي بوفؼتول دوهنو، ـوجلـقد، أو بوفؼقل ـبعض 
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افصحػقغ، واإلظالمقغ، وادشوئخ، وأكف ٓ ضوظي 

 حلؽوم هذه افدول ظذ مسؾؿ. اكتفك.

: ؿقفف: )ظذ مسؾؿ( أي مسؾؿ  فؾؼورئ افؽريؿ :أؿقل

بؼل ظـد افسقد ؾضؾ، ؾؾقبحٌ فف ظـ مسؾؿغ ذم ؽر 

 إرض!!!

ويذـرين ـالم شقد ؾضؾ بػؽوهي ذـرهو افالفؽوئل 

ذم )ذح افسـي(: وذفؽ: أن رجؾغ مـ اخلقارج ـوكو 

يطقؾون حقل افبقً، ذم احلٍ ؾؼول أحدمهو فمخر: فـ 

أكً، ؾؼول فف يدخؾ اجلـي مـ همٓء ـؾفؿ إٓ أكو و

صوحبف: جـي ظروفو افسؿقات وإرض، وٓ يدخؾف 

إٓ أكو وأكً؟! خذهو فؽ، وترـف ورجع ظـ مـفجف. 

 اكتفك.  

 (تبصرالعقالء) ـتوب ذم أبو حممد ادقدد ؿول

 (:124:ص)
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وفذفؽ ؾـحـ ٓ كخجؾ مـ إضالق حؽؿ افؽػر  

وٓ كؽتؿف، وكػخر بف،  وافردة ظذ احلؽوم، بؾ كعؾـف

وكدظق إفقف ذم ـتوبوتـو، ودروشـو، وحمورضاتـو، وكرصخ 

بف ذم ـؾ كود وواد، وكحؿد اهلل أن هداكو وبرصكو بف، ؾفق 

 ديــو افذي كديـ بف.اكتفك.

(: افدكقو 83:ص)( ثمرات اجلهَد): وؿول ذم ـتوبف

 ـؾفو افققم دار ـػر حتك مؽي وادديـي.اكتفك.

فتؽػر هق افديـ، افذي ٓ ديـ متك ـون ا: أؿقل

ومو مقؿعؽ يو مؼدد ذم هذه إرض مـ شقاه، 

اإلظراب، أذم حمؾ جر، أم مضوف إفقف، أم وؿر 

مستس تؼديره أكً، ؾنن مـ ؿول ٕخقف : يو ـوؾر بوء هبو، 

 إن مل يؽـ ـذفؽ، رجعً ظؾقف.

ري  األمِ عذ اجلهَد حت): أسَمِ بن الدنذم رشوفي 

ـام ذم ـتوب  (لتحرير الكعبِ وادسجد األقىص
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(، وافتل وؿع ظؾقفو ظؾامء 39:ص)( التزئِافظقاهري )

 بوـستون، وأؾغوكستون. 

 فرسَن حتّ رايِ النبي، ذم ـتوبف )الظواهريويؼقل 

(: فؼد بدأ افرصاع وهق مستؿر ذم 68:ص)( ملسو هيلع هللا ىلص

ومؽي، تصوظده، وفـ يتقؿػ ؿبؾ حترير افؼدس، 

 وادديـي، وافؼوهرة، وجروزمل إن صوء اهلل. اكتفك.

إن ادػتل افعودل زظقؿ مجوظي اجلفود، أبق مصعى 

افسقري، يؼقل: إهنؿ يـفبقن ادول، وينؿقن افبـقك، 

ويبقعقن ادصوفح افعومي، وبؾغ حد مو هنبقه مـ افعراق 

 مـ إمقال مؾقورا وكصػ دوٓر، وـؾ هذا يػعؾقه

 اكتفك. بوشؿ متقيؾ اجلفود.

أؿقل: وأمقال افشعى افقؿـل اخلوصي وافعومي 

هنبقهو ذم أبغ، وظروقهو فؾـفى، وـذا افبـقك، وؾقفو 

أمقال خوصي، وخيزين أحد اإلخقة أكف رأى أبقاب بقتف 
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تبوع ذم ظدن، وظؾقفو اشؿف، يبقعفو افـفوبقن: بسبى 

 افؼوظدة.

ويـؼؾ فـو هذه إخبور ادمدي ادمشػي، ادمرخ أبق 

مصعى افسقري، وؿبؾ كؼؾ ـالمف، أكؼؾ إلخقاين 

 الظواهريافؼراء مـزفي أيب مصعى ظـد افؼوظدة، يؼقل  

(: بعد ترمجتف فعؾامء 54:ص) ـام ذم ـتوبف )افتزئي(

هذا افعرض ادقجز بؿسؽ اخلتوم،  افتـظقؿ: وأختؿ

إخ افصودق افصدوق، افشقخ أيب مصعى افسقري، 

افداظقي ادجوهد ادفوجر ادرابط،  -ؾؽ اهلل أهه-

ادمرخ افسقود، افؽوتى صوحى افؼؾؿ افسقول 

افرصيح افصدوق، أمر بوفعروف افـوهل ظـ ادـؽر 

 اكتفك. افشقـي ذم حؾقق افطغوة.

 أبو مصعُ السوريقل ظالمتفؿ وأن اشؿع مو يؼ 



 افـصقحي افنيعي ٕكصور افؼيعي 20 

( ؿول 18:ص)( خمترص شهَديت دم اجلزائر) ذم ـتوبف

كوؿدًا فزظقؿ اجلامظي ذم اجلزائر: ثؿ أتبع أبق ظبد افرمحـ 

( ذفؽ بتقجقف زعوم اجلامعِ ادسلحِ دم اجلزائر) أمغ

مؼوتؾقف إػ ادجوزر اجلامظقي ذم افؼرى ادجوورة هلؿ، 

)افؾجون  ؾقشوت احلؽقمقيبدظقى أهنؿ اكخرضقا ذم اد

افشعبقي( ؾؽػرهؿ واشتبوح ؿتؾفؿ وشبل كسوئفؿ، ظذ 

 اكتفك. أهنؿ مرتدون.

وفّقح أبق ؿتودة ذم أـثر مـ  (:31:ص)وؿول ذم 

جمؾس  بجقاز شبل كسوء همٓء ادرتديـ مـ افشعى 

 اكتفك.  اجلزائري، ؾلؾزظتـو هذه افػتقى جدًا.

(: فؼد ؿتؾً ؿقودة اجلامظي 55-54:ص)وؿول ذم 

ادسؾحي، وظصوبي أيب ظبد افرمحـ أمغ افشقخ حمؿد 

افسعقد ؽقؾي، مع ظؼة مـ مراؾؼقف ٓ حموـؿي وٓ هؿ 

حيزكقن: ٕكف كوؿشفؿ ذم مصوئبفؿ ووالهلؿ....إػ أن 

ؿول: وكػذوا أهقآً مـ ادجوزر ذم افؼرويغ وادقاضـغ 

فؾدوفي، ومحؾفؿ افسالح، اجلزائريغ بدظقى مموفئتفؿ 
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واكتفؽقا إظراض، ومورشقا افزكو وآؽتصوب، 

بدظقى شبل كسوء افطقاؽقً، إػ آخر تؾؽ افػظوئع 

 اكتفك. ادفقفي.

 ، وٓ: حتك كسوء ادسؾؿغ مو شؾؿً مـفؿ[ؿؾً] 

ؾال يـبئؽ مثؾ تستغرب، وٓ تتعجى أهيو ادـصػ، 

ذم توريخ  ـام ذم اخلقارج وهى بـ مـبفخبر: ؾؼد ؿول 

ؾقاهلل مو ـوكً فؾخقارج  :ابـ ظسوـر بسـد صحقح

مجوظي ؿط، إٓ ؾرؿفو اهلل ظذ ذ حوفتفو، ومو أطفر أحد 

مـفؿ ؿقفف إٓ رضبً ظـؼف، ومو اجتؿعً إمي ظذ 

ق أمؽـ اهلل اخلقارج مـ وفرجؾ ؿط مـ اخلقارج، 

رأهيؿ: فػسدت إرض، وؿطعً افسبؾ، وؿطع احلٍ 

ام، وإذًا فعود أمر اإلشالم جوهؾقي حتك ظـ بقً اهلل احلر

يصبح افرجؾ ادممـ خوئػًو ظذ كػسف ، وديـف ودمف 

 وأهؾف وموفف ٓ يدري أيـ يسؾؽ، وٓ مع مـ يؽقن؟
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يداؾع ظـ افصؾقى إمحر، ويصػف  أبو حممد ادقدد

بلكف ضقى، وأظامفف حسـي، وٓ جيقز اشتفداؾفؿ، وٓ 

: كتفك مؾخص ـالمف مـ رشوفي فف بعـقانؿتوهلؿ. ا

(، ومعـك زكدبود: يعقش، وحيقك وٓ زىدبَد صَلبَن)

 يؿقت.

: أخل افؼورئ ادـصػ: افعفد ؿريى، شؾؿ مـ أؿقل

ادؼدد افصؾقى إمحر افؽوؾر، ومل يسؾؿ مـف ظؾامء 

اإلشالم: ويذـرين هذا بؼصي اخلقارج افذيـ ذبحقا 

ؼروا بطـ امرأتف، ودو افصحويب ظبد اهلل بـ خبوب، وب

مر هبؿ خـزير فذمل، ؽضبقا ظذ مـ جرحف، وؿوفقا هق 

 :ملسو هيلع هللا ىلص فرجؾ مستلمـ، بؾ أظظؿ مـ هذا ؿقل افـبل

، وأتذـر شيقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثَن»

ؿقل بعض افسؾػ فرجؾ تؽؾؿ ذم مسؾؿ: شؾؿ مـؽ 

 افديؾؿ، وافزبر، ومل يسؾؿ مـؽ أخقك ادسؾؿ.
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وذم افثوفٌ وافعؼيـ مـ صعبون شـي أفػ وأربعامئي 

واثـغ وظؼيـ مـ اهلجرة، ضوفى ؿـصؾ دوفي ضوفبون 

ظزيز افرمحـ ذم مؼوبؾي فف، مع ؿـوة اجلزيرة، وأفح ظذ 

اكضامم ضوفبون إػ هقئي إمؿ ادتحدة، وؿول: إهنؿ 

ذط، أٓ تؽقن اهلقئي مضطرون إػ ذفؽ، وهلؿ 

 اكتفك. اكحقوديي.

يو شبحون اهلل هقئي إمؿ ادتحدة، مؼرهو ذم  :أؿقل   

أمريؽو، وهل مـظؿي ـوؾرة، ويطوفى همٓء بوفدخقل 

ؾقفو: بحجي آوطرار، ؾؽقػ حؾ فؽؿ، وحرم ظذ 

ؽرـؿ، ثؿ إشالمؽؿ يبؼك، وإشالم ؽرـؿ يزول، يو 

ؿ مثاًل إٓ ؿقفف وٓ أجد فؽ -زظؿتؿ- دظوة افتقحقد

ىَۡعِٰم تعوػ ظـ اجلوهؾقغ: 
َ
ِ ٱۡۡل ْ َنا ِِف ُبُطَِن َهِٰذه َا ُ َوقَال

ۡزَوِٰجَيا   َخالَِصةٞ 
َ
ٓ أ ُكَرِىَا َوُُمََرٌم َلََعَ ُ  [139]إكعوم: ...ّّلِ
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( حتفِ ادجوُ ذم )ذـر افشقخ مؼبؾ رمحف اهلل تعوػ

من وراء التفجرات دم أرض ): مـ ذيط فف بعـقان

( حقٌ ؿول: )شـسؿح فؾؿسقحقغ وافقفقد، احلرمني

واهلـدوس بلؿومي افؽـوئس، وادعوبد( هذا ظـقان، ثؿ 

 ذـر أكف جيقز افسامح فبـوء افؽـوئس ذم أرض احلرمغ.

ري: افشقخ [ؿؾً] اجلؾقؾ : وإشومي يؼقل ذم ادِْسع 

ؾام  .أيب مصعُ السوري،  ذم ـتوب ممرخ اجلامظيـام

هذا افتـوؿض، وإهنو حلؽؿي وقزى أن تؽػروا احلؽوم 

إلبؼوئفؿ افؽـوئس، ومتجدوا ادسعري افذي يدظقا إػ 

بـوئفو ذم أرض احلرمغ، ؾنمو أكؽؿ متـوؿضقن، إن ــتؿ 

ظورؾغ بذفؽ، وإن مل ؾليـ افتصػقي وافسبقي ذم 

 أوشوضؽؿ.
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ٓ كختؾػ معؽؿ يو ؿودة افتـظقؿ: أن افدظقة إػ 

َوَنو يَبَۡجِغ َغۡۡيَ : وحدة إديون ـػر: ٕن اهلل يؼقل
ََ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِنَو ٱۡلَخِِٰسِيَو ا ّفَلَو ٱۡۡلِۡسَلِٰم ِديي   ٌُ ًُ َو ُيّۡقَبَل ِنۡي

، وإكام كختؾػ ذم تـزيؾ افؽػر ظذ [58]آل ظؿران: 

: ؿد ظوش افظقاهري، وابـ ٓدن ذم أؿقلوأكو  ادعغ،

افسقدان، وهؿ يتؼووقن مـفو إمقال: فؾتػجر ذم 

مرص وؽرهو، ويروهنو مسؾؿي، وهل افتل ؿوم ؾقفو 

بوفصؾقى ادسقحقغ مممتر وحدة إديون، واشتؼبؾً 

افؼبقر مو ٓ  ةافذي ضقفف اثـو ظؼ مسًا ، وؾقفو مـ ظبود

ٓ تسؿع هلؿ صقئًو مـ  حيد وٓ يقصػ، ومع هذا

إؿقال ؾضاًل ظـ إؾعول، وبالد احلرمغ افتل ؾقفو 

افتقحقد وافعؼقدة بالد ـػر ظـدهؿ، وؿد حرض افزكداين  

، وتؽؾؿ ؾقف افشقخ مؼبؾ رمحف اهلل مممتر وحدة إديون، 

تعوػ، ؾفؾ ـػرمتقه، مع أكف ظومل ذم كظرـؿ، أم أكؽؿ 

ويراشؾؽؿ مـ وراء  تدخروهنو: ٕكف يعزيؽؿ بؼتالـؿ،
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 وراء، ؾؽقكقا مـصػغ يو ؿودة افتـظقؿ.  

 (اجلَم  دم صلُ العلم): ذم ـتوبف سود فضليؼقل  

(: مـ دخؾ بالد افؽػور بجقاز أمون ؾال 674:ص)

جيقز أن يؼوتؾفؿ وٓ خيقهنؿ بلي ظؿؾ مـ شػؽ دم أو 

 وكي.  أخذ مول ؾنكف ؽدر وخق

: ومجوظي افتـظقؿ يدخؾقن بجقازات، ثؿ [ؿؾً]

حيدثقن افتػجر، ذم بالد ادسؾؿغ وذم ؽرهو، بؾ 

يستحؾقن افؽذب، وحؾؼ افؾحك، وتؼؿص 

افشخصقوت، وافغدر واخلقوكي، وفقسً مـ اخلدظي ذم 

 احلرب: دو شبؼ مـ ـالم شقد ؾضؾ، ؾتـبف!!

هـ 1432بؾ مـ افعجقى مو حصؾ ذم ظدن، ذم شـي 

ذهى أحد ادتػجريـ إػ مبـك ظسؽري، وذم افبقابي 

اثـون مـ افعسؽر افقؿـقغ، ؾؼول: أريد مـؽؿ موءا 

فؾؼب، ؾؼول فف أحدمهو: تػّضؾ، ؾؾام ذب، ؿول: 
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ًا، جدـقه يؿزح، وإذا بودزاح يـؼؾى أريد أن أتػجر، ؾظ

ؾتػجر، وؿتؾ كػسف وأحدمهو، وجرح أخر، أيـ ؿقل 

ۡل جَ اهلل تعوػ:   َزآُء ٱۡۡلِۡحَسِٰو إََِل ٱۡۡلِۡحَسُٰو ٌَ
مـ  -زظؿتؿ-بؾ أيـ أكتؿ يو أكصور افؼيعي ، [62]افرمحـ:

افذي تقول مـ مزادة امرأة مؼـي،  ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل

ؾلمـفو، وأمـ ؿقمفو: ردًا جلؿقؾفو، وإطفورًا دحوشـ هذا 

افديـ، وشامحتف، هؾ ـون هذا جزاء مـ شؼوـؿ، وربام 

فسالم، وهق مسؾؿ ؾوإلحسون إفقف أوػ، رددتؿ ظؾقف ا

وفق ـون ؿد ؿتؾ أحدـؿ، ؾوفعػق مطؾقب، وإن ؿؾتؿ: 

َّلَلِ َلَّقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسَِل ٱـوؾر ؾوهلل تعوػ يؼقل: 
ََةٌ َحَسَيةٞ  ۡس

ُ
 .[21]إحزاب: ...أ

، حممد بن ىَيفثؿ أمل تـؼ ذواـرـؿ حمووفي اؽتقول 

ورد إمر  خطط افسالم،ظؾقف ادػجر، واد أفؼكؿد و

َوََل واهلل تعوػ يؼقل: وافسالم أمون،  ظؾقف افسالم،
ۡلىََقٓ إَِِلُۡكُم ٱلَسَلَٰم لَۡسَت ُمۡؤِني  

َ
ْ لَِهۡو أ َا ُ ا ثَۡبَجُغََن َتُّقَل

ةِ ٱدلّ  َٰ َي ٞٗ َعَرَض ٱۡۡلَ َكَذٰلَِك ُكيُجم  ۡنَيا َّفعِيَد ٱَّلَلِ َنَغاىُِم َكرَِۡية
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َٓ  ّنِو َقۡبُل َفَهوَ  ْٗ ٱَّلَلُ َعلَۡيُكۡم َفَجبََيُي ثؿ كجوه ، [94]افـسوء: ا

اهلل بزاءتف، وأخذ صفقدـؿ ادزظقم بجريؿتف، وؽدره 

 وخقوكتف فؾسالم، وٕهؾ اإلشالم.

أمل تذبحقا إهى ذم افقؿـ، وهتددوا آخريـ 

شر ذم افؼيعي يو بوفذبح، وفقس هذا مـ افتعومؾ مع إ

زظتؿ مـ أمـغ، ورمؾتؿ مـ ، ؾؽؿ أؾؼيعيأكصور اف

، وشقد ؾضؾ يؼقل ظـ افـسوء، ويتؿتؿ مـ إضػول

افعسؽر: إهنؿ جفول، ؾؽقػ ـػرتؿ جوهال، ثؿ 

، وذم إحدى افـؼوط افعسؽريي، اشتبحتؿ دمف بوفشبفي

هيجؿ أتبوظؽؿ ادػطرون ذم رمضون بحجي افرخصي، 

 .ؾؼتؾقا افعسؽر وهؿ يػطرون ذم صالة ادغرب

أتبوظؽؿ أموكًو مع بعض مدراء إمـ أمل يعؼد بعض 

وافـقاحل، ٓ يؼرهبؿ وٓ يؼربقكف، وأكتؿ ٓ ترون ذفؽ، 

 ؾوتؼقا اهلل مـ هذه افتـوؿضوت.
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: ، ذم ـتوبفأبو مصعُ السوريذـر ممرخ اجلامظي 

( ظـ 22:ص)( خمترص شهَديت عذ اجلهَد دم اجلزائر)

رؾقؼف وزمقؾف ذم افتحوـؿ إػ افؼضوء افزيطوين افؽوؾر: 

أن أبو ؿتودة ـون ٓجئًو شقوشقًو ذم بريطوكقو، ويتؼووو 

ظطويو مـ تؾؽ افدوفي افؽوؾرة، ويصع اجلؿعي ذم 

مرؿص يستلجره ددة شوظتغ، ويرى أن مسوجد 

ادسؾؿغ هـوك مسوجد رضار، وكػوق، ؾنن ؿؾتؿ ؿد 

ظوش هذه افسـقات، أـون يظفر افؽػر شجـقه، ؾؽقػ 

 ويبطـ اإلشالم، أم موذا أؾقدوكو هداـؿ اهلل.

، ذم كػس ادصدر أبو مصعُ السوريذـر ادمرخ 

مـ جمؾي  أليب قتَدة الفلسطوني( مؼوفي 61-37:ص)

ظوم  (147إكصور افصودرة مـ بريطوكقو ظدد )
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: ذم صوب جزائري ذبح أبوه وأمف: م يؼقل ؾقفو1996

هؽذا يؽقن اجلفود ذم افزاءة مـ ادرتديـ، وفق ـوكقا 

 زائرآبوءهؿ أو أمفوهتؿ، ؾػل بقؿرة مـطؼي ذم ظوصؿي اجل

ؿوم صوب مـ ادجوهديـ بتطبقؼ حؽؿ اهلل ذم وافديف، 

بعد أن رؾضو حؽؿ اهلل: وذفؽ بتزوجيفام ابـتفام بؼضل 

 اد مـف.جزائري...افخ اكتفك ادر

: هـقئًو هلذا ادجوهد هذا افعؼقق إول مـ أؿقل

، شففوهام فجَهد»: ملسو هيلع هللا ىلص كقظف، ؾؼد بر بؼقل افـبل

ؾذبحفام ظذ افطريؼي افتـظقؿقي، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ 

َها ِِف : بوهلل افعع افعظقؿ، وكز ؿقل اهلل تعوػ ٍُ َوَصاِحۡب
، ؾام بوفؽ ومهو ريـ إذا ـوكو ـوؾ [15]فؼامن: ا ٱدّلۡنَيا َنۡعُروّف  

ّف  مسؾامن، واهلل تعوػ يؼقل: 
ُ
ٓ أ َها ٍُ َ  ّفَََل َتُّقل ل

 ؾليـ إًف مـ افذبح !!!؟؟  [23]اإلهاء:
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ُم ٱلَّشيۡ  ٍُ َ عۡ َوَزَيَو ل
َ
مۡ َطُٰو أ ٍُ مۡ  َمٰلَ ٌُ َعِو ٱلَسبِيِل  ّفََصَد

مۡ  ٍُ ٍۡ  َف  [24]افـؿؾ: ٢٤َجُدوَن ََل َي

  وى اللوبي أليب( ادبرشات): جوء ذم رشوفي

وهق خيطى ظذ ملسو هيلع هللا ىلص  ( ؿول: رأيً افـبل2-1:ص)

ادـز، وظذ رأشف ظاممي بقضوء، ؾؽون ممو ؿوفف وحػظتف 

ذم خطبتف، وـون يتحدث ظـ إحداث اجلوريي، ؾؼول 

: )ـؾ هذه افدموء ذم ظـؼل يقم افؼقومي ملسو هيلع هللا ىلص فف افـبل

 . . اكتفكوأصور إػ رؿبتف(

هبو، وتسـقن  : مو بؼل إٓ ادـوموت تستدفقنأؿقل

إدفي مـ افؽتوب وافسـي، ذم حتريؿ افدموء، ومو أطـ 

أبو حيقك إٓ رأى افشقطون ذم صقرة اخلؿقـل بعاممتف 

افبقضوء، يبقح فف دموء ادسؾؿغ، أو أرى ظقـف مو مل تر  

ؾنػ اهلل ادشتؽك مـ تـظقؿ يتحقل إػ تصقف، ورؤى 

َ ِي عِعِۡل    ُٔ ّبِ ىَ ومـوموت، وأؿقل فؽؿ مو ؿول اهلل تعوػ: 
، واترـقا اشتبوحي [143]إكعوم: ١٤٣إِن ُكيُجۡم َصِٰدقنَِي 

دموء ادسؾؿغ هبذه افرؤى، وادرؤوا احلدود بوفشبفوت، 
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إن ــتؿ دظوة حتؽقؿ افؼيعي، وبوهلل ظؾقؽؿ متك حّؾ 

 إؿومي احلد بشفودة افرؤيو!!؟؟.

(: إن مـ 12:ص)(  العقالءتبصرؿول ذم ـتوبف )

إضالق ـؾؿي أمر ادممـغ، أو اإلموم ظذ ؽر افؼرر 

 بدظي، مـ بدع اخلقارج.

ثؿ يؽررهو ظذ ادال ظؿر أربع مرات ذم أربعي 

( 6:ص)(، ويؼقل ذم زىدبَد صَلبَن): مقاوع ذم ـتوبف

مـف: يو فقتـل حذاء ٕمر ادممـغ مال ظؿر يدوس يب 

 .اكتفك رؤوس افؽػر.

 : مـ تـظقؿ افؼوظدة بحديثغ، ومهوأذـر إخقاين

ريض اهلل ظـف، ؿول: ؿول  أكس بـ معوذ : ظـاألول

 آذى أو صريقَ قط  أو منزال ضوق من»: ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 رواه أمحد وأبق داوود، وصححف. «له جهَد فال مًمنَ



 افـصقحي افنيعي ٕكصور افؼيعي 33 

 .(6378 ) :برؿؿ اجلومع صحقح إفبوين  ذم

 ظـ ظـف اهلل ريض افصومً بـ ظبودة ظـ :الثَين

 م بقتله فَغتبط مًمنَ قتل من» : ؿول:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

ًَ  منه اهلل يقبل  روى ثؿ داود، أبق رواه شعدالً  وال رصف

 ظـ افغسوين حيقك بـ حيقك شلفً دهؼون، بـ خوفد ظـ

 ؾقؼتؾ افػتـي ذم يؼوتؾقن افذيـ ؿول: بؼتؾف، ؾوؽتبط ؿقفف:

اهلل.  يستغػر ؾال هدى ظذ أكف أحدهؿ ىؾر أحدهؿ،

 :وصححف إفبوين ذم صحقح افسؽقى، برؿؿ

(2452.) 

وؿبؾ اخلتوم: هؾ ؿرأتؿ كصقحي محقؿؽؿ، وأخقؽؿ 

ذم افتـظقؿ مصطػك حؾقؿي، وهق يـصح أكصور افؼيعي 

 ذم افقؿـ، بؼقفف:

( القَعدة) إػ إخقة افذيـ ارتضقا ٕكػسفؿ اشؿ

( ذم افقؿـ اشؿحقا يل أن أصورحؽؿ الرشيعِ أىصَرأو)
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بؽؾامت، مـ أخ حمى مشػؼ ظذ إخقاكف، حيى فؽؿ 

وفقؿـ اإليامن واحلؽؿي اخلر، أكتؿ بغ ؾريؼغ: ظدو 

يتجفؿؽؿ، وشػقف يصػؼ خلطئؽؿ، ـام يصػؼ 

فصقابؽؿ، إذا ؽوب ظـؽؿ افـوصح ادشػؼ ادحى 

هذه  إمغ، وهذا افذي محؾـل بعد تردد، أن أخط فؽؿ

افؽؾامت: راجقًو أن دمد ظـدـؿ حسـ اإلصغوء 

 وافؼبقل.

ابتداًء: ـقػ ترمقن بصػقة صبوبؽؿ ذم  :أؿقل

ظؿؾقوت، تسؿقهنو: اشتشفوديي، يؼتؾ ؾقفو ادـػذ 

فؾعؿؾقي، ومعف جـدي أو أـثر أو أؿؾ مـ جـقد اجلقش 

افقؿـل، ؾفذا ظؿؾ فقس برصقد، وٓ جيقز حتك ظذ 

آشتشفوديي، أي أن  مذهى ادجقزيـ فؾعؿؾقوت

ظؿؾؽؿ هذا فقس فف ؽطوء ذظل ترجعقن إفقف، وأكتؿ 

افذيـ ترؾعقن صعور افؼيعي وافعؿؾ مـ أجؾ 

افؼيعي، ؾؿـ بوب أوػ أن حتتؽؿقا إػ افؼيعي 

وترجعقا إفقفو ؾقام تػعؾقكف وتؼقمقن بف، فقس ادطؾقب 
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مـؽؿ أن تندوا فـو أؿقال ادجقزيـ فؾعؿؾ ـعؿؾ وإكام 

د مـؽؿ ومـ ؽرـؿ إن اشتطعتؿ أن تندوا فـو ؿقٓ كري

واحدا فعومل معوس معتز جيقز هذا افعؿؾ بوفؽقػقي افتل 

 تؼقمقن هبو ومو يستى ظؾقفو مـ آثور.

ثؿ مو هل  مشؽؾتؽؿ مع اجلـدي افقؿـل تتعومؾقن 

معف وـلكف اجلـدي إمريؽل، وؿد وؿػ مع ثقرة 

ف، وبعد افثقرة افشعى افقؿـل ادسؾؿ، ؾؽـتؿ تؼتؾقك

تؼتؾقكف أيضًو، أهذه هل افؼيعي افتل تـودون هبو، ــو 

كلمؾ أن تتغروا بعد افثقرة، وطؾؾتؿ ظذ ظفدـؿ 

افؼديؿ، بوفؼتول وافتؼتقؾ، ؿد تؼقفقن: كريد تطبقؼ 

افؼيعي، ؾلؿقل فؽؿ: ـؾـو كريد ذفؽ، وكعؿؾ مـ 

أجؾفو، وفـ كحقد ظـ هذا ادطؾى ضرؾي ظغ، فؽـ ٓ 

أن تؽقن ـؾؿي افؼيعي صعورا، وصامظي دخوفػي  يـبغل

افؼيعي، وآشتؿرار ذم شػؽ افدم احلرام، ومحؾ أبـوء 

افشعى افقؿـل ظذ ؿتؾ بعضفؿ بعضًو، ثؿ بعد ميض 

أـثر مـ ظؼ شـقات، ٓ أكتؿ ضبؼتؿ افؼيعي، وٓ 
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 .ترـتؿ ؽرـؿ يطبؼفو

 افقؿـ بػضؾ اهلل تعوػ مؾقئي بوفعؾامء، وضؾبي افعؾؿ 

وأهؾ احلؽؿي وافعؼؾ اظؿؾقا معفؿ ظذ تطبقؼ افؼيعي 

وكرصهتو، اشتشروهؿ ذم أؾضؾ افطرق افؼظقي: 

فتطبقؼ افؼيعي، وفـ تعدمقا جقابًو وٓ وشقؾي كوؾعي 

 بنذن اهلل، ؾام خوب مـ اشتخور وٓ كدم مـ اشتشور .

شتؼقفقن: كريد ؿتول أمريؽو. أؿقل فؽؿ: أكتؿ مل 

تؼوتؾقن، وتؼتؾقن افشعى افقؿـل  تؼوتؾقا أمريؽو، أكتؿ

كحـ وافشعى  ادسؾؿ، حتً صامظي واشؿ أمريؽو،

افقؿـل ادسؾؿ، وـؾ افعومل ادسؾؿ فـ خيتؾػ معؽؿ 

ظـدمو حيط أروؽؿ افغزاة ادعتدون شقاء ـوكً 

أمريؽو، أو ؽرهو ذم وجقب جفودهؿ وؿتوهلؿ 

وإخراجفؿ صوؽريـ مـ افبالد، وفؽـ أيـ جفودـؿ 

افعـقان أمريؽو، وافضحويو  هذا ادعـك؟!!وؿتوفؽؿ مـ 

هؿ أبـوء افشعى افقؿـل ادسؾؿ افذيـ ؿول ؾقفؿ افـبل 

 .                                                    شاإليامن يامن واحلكمِ يامىوِ»: ملسو هيلع هللا ىلص
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أمريؽو تؼقل: أكتؿ. وأكتؿ تؼقفقن: أمريؽو. أمريؽو 

بقـام وحويو  تتذرع بؽؿ، وأكتؿ تتذرظقن بلمريؽو،

أمريؽو، وؿصػفو اجلبون ظـ بعد، ووحويوـؿ هق 

افشعى افقؿـل ادسؾؿ، أي اشساتقجقي هذه افتل 

تسؾؽقهنو؟! وؿد مه ظؾقفو أـثر مـ ظؼ شـقات، 

ؾؾؿ تثؿر إٓ ؿتاًل وتؼتقاًل فؽثر مـ إكػس افزيئي 

وادعصقمي، أمل يلن فؽؿ أن تراجعقا أكػسؽؿ، أشلفؽؿ 

دمؿعقا ظذ افشعى افقؿـل شقػغ: شقػؽؿ، بوهلل أن ٓ 

وشقػ إمريؽون، أشلفؽؿ بوهلل أٓ تعطقا إمريؽون 

وؽرهؿ، ذريعي فؾتدخؾ بشلن افقؿـ أروًو وصعبو، 

 حتً ظـقان ؿتول إمريؽون ظذ إرايض افقؿـقي.

 : ظذ ظؾامء افقؿـ ومجقع حؽامء، وظؼالء افقؿـأؿقل

قا فإلصالح، إذ ٓ أن يتؽؾؿقا ويتدخؾ -ومو أـثرهؿ-

جيقز هلؿ أن يسؽتقا ذم مثؾ هذه ادقاضـ اخلطرة، افتل 

تسػؽ ؾقفو افدموء افزيئي ادعصقمي، وظذ افسؾطوت 

افقؿـقي اجلديدة أن تعطل هذا اخلقور إوفقيي،وتؼدمف 
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، واشتخدام افسالح، وأن حتسمف ظذ خقور افؼتول

جق مـ وتشجع ظؾقف، وٓ تظـقا بلخقؽؿ شقءا، أكـل أر

وراء هذه افؽؾامت متوظًو مـ متوع افدكقو، أو أن هـوك مـ 

ضؾى مـل أن أـتى هذه افؽؾامت، معوذ اهلل ؾؾسً أكو 

ذاك، ؾقاهلل افذي ٓ إفف إٓ هق مو محؾـل ظذ ـتوبي هذه 

افؽؾامت شقى حبل هلل وفرشقفف وفؾؿممـغ، وحبل 

فؾقؿـ افسعقد: وخشقي أن أؿع ذم وزر ـتامن احلؼ، 

ؾؿ ورؽبي مـل ذم افـصح واإلصالح. أخقـؿ ظبد وافع

 ادـعؿ مصطػك حؾقؿي أبق بصر افطرضقد

 هـ.  17/4/1433 

هؾ تقاؾؼقن شقد ؿطى ذم تػسره فـ)ٓ إفف  -1س

و، ٓ إٓ اهلل( وذم تؽػره فؾشعقب اإلشالمقي ـؾف

وؿقفف: بقحدة افقجقد، وضعـف ذم إكبقوء، وذم ظثامن 

وأيب مقشك إصعري،  بـ ظػون، وظؿرو ابـ افعوص،
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، ؾنن ؿؾتؿ: كتزأ مـف. ؾوشؿعقا مو ـوؾؼغادوأهنؿ بمرة 

فرسَن حتّ ): ؾقف، ذم ـتوبف الظواهرييؼقل ؿوئدـؿ 

إن أؾؽور شقد ؿطى  (:12:ص) (ملسو هيلع هللا ىلص رايِ النبي

تشؽقؾ احلرـي اجلفوديي ادعوسة ودظقتف ـوكً بدايي 

ذم مرص، وهؽذا تؽقكً افـقاة افتل أكتؿل إفقفو وتـتؿل 

 اكتفك. .إفقفو مجوظي اجلفود

هؾ تقاؾؼقن أشومي، وافظقاهري، وادؼدد  -2س

 وممـ حيرروهنو، ويطفروهنو؟! ظذ حترير مؽي وادديـي،

هؾ تستثـقن أحدا مـ حؽوم ادسؾؿغ،  -3س

 ، وهؾ دموؤهؿ حالل أم حرام؟وافقزراء واجلققش

مو حؽؿ هنى افبـقك، وادمشسوت احلؽقمقي،  -4س

 ؟ول افعوم واخلوص: فتؿقيؾ اجلفودواد

فؾعؾامء  مو مقؿػؽؿ مـ تؽػر ؿودتؽؿ -5س

 واشتبوحي دموئفؿ ـام مر بؽ؟

ومو حؽؿ كسوء  مو مقؿػؽؿ مـ شبل ادسؾامت -6س

  ؟ادرتد
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ن افرواؾض صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي يؼقل: إ -7س

واخلقارج يتػؼقن ذم تؽػر ادسؾؿغ، واشتبوحي 

دموئفؿ، وتضؾقؾ ـبور ظؾامئفؿ، وافققم كسؿع احلقثل 

يؽػر ادسؾؿغ، ويستبح دموءهؿ، ويضؾؾ ظؾامءهؿ، 

ويرون ؿتؾ افعسؽري مـ افؼرب افعظقؿي، ؾام مقؿػؽؿ 

مـفٍ وردـؿ ظذ هذا؟ مع أكـو ٓ كشؽ بؽػر 

اء، بؾ مـؽؿ مـ يؼوتؾفؿ افرواؾض، وٓ كجعؾؽؿ شق

ذم ضوفبون ـام ذم  أيمن الظواهرييؼقل  تديـًو، وفؽـ

(: اإلمورة 29( )ص:حقَئق اجلهَد وأبَصول النفَ )

اإلشالمقي ذم أؾغوكستون ـوكً حريصًي ظذ ظدم معوداة 

إيران وظذ إجيود ظالؿي تبودل ادصوفح بقـفو وبغ إيران. 

 !؟اكتفك

ـوين ذم )وبؾ افغامم(: ؾؽـ ظوؿاًل تػؾح، ؿول افشق

إظالم افعوؿؾ خصؿ كػسف. وؿول ابـ افؼقؿ ذم )

( افعوؿؾ تؽػقف افؽؾؿي واجلوهؾ ٓ تؽػقف أفػ ادقؿعغ

 ـؾؿي.
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مـ هؿ ظؾامؤـؿ؟ واإلجوبي يتػضؾ هبو ظـؽؿ  -8س

، حقٌ ؿول أبو مصعُ السوريادػتل افعودل فؾجامظي، 

 خمترص شهَديت للجهَد دم( مـ ـتوبف: )72ذم )ص: 

(: أثبتً يل افتجربي اجلزائريي ـغرهو، أن افثغرة اجلزائر

افؽزى ذم افتجورب اجلفوديي، ـؾفو بدون اشتثـوء، 

وهل ذم افتجربي اجلزائريي أصد أثرًا، وؾضوظي، هذه 

افثغرة هل: ؽقوب افعؾامء وـبور افدظوة ظـ ؿقودة تؾؽ 

افتجورب اجلفوديي، وظدم دظؿفو، وآكخراط ؾقفو. 

 اكتفك.

افظقاهري يؼقل: بلن اجلامظي ٓ ختوفػ  -9س

اإلمجوع! وافطزي وصقخ اإلشالم ابـ تقؿقي يـؼالن 

اإلمجوع ظذ: أن ؿتؾ اإلكسون كػسف حرام ـام ذم تػسر 

افطزي، وجمؿقع افػتووى، ؾؽقػ ترون احلرـوت 

 آشتشفوديي ديـًو وؿربي؟!     
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ذم هذا  وذم اخلتوم ؾنين أحذر إخقاين، ممـ اكخرط

افػؽر بلن يتلكقا، ويتػؽروا، وأخص أهؾ افقؿـ أهؾ 

اإليامن واحلؽؿي، ٓ شقام وأـثرهؿ مغرر بف، وجيفؾ 

افؽثر مـ هذه ادعؾقموت، افتل حرصً ظذ تقثقؼفو، 

واإلحوفي ظذ ـتبفؿ ومؼوٓهتؿ، ؾوحذروا يو أكصور 

افؼيعي مـ هذا ادزفؼ اخلطر، وافذي متـقن أكػسؽؿ 

صفداء ذم شبقؾف، ود إخقاكؽؿ افقؿـقغ،  ؾقف بلكؽؿ

اتؼقا اهلل ذم هذه إمي افتل تؽوفى ظؾقفو إظداء مـ 

ـؾ حدب وصقب، وزدتؿ أن افطغ بؾي، ووؾقتؿ مو 

أبؼك إظداء، اتؼقا اهلل وٓ تؽقكقا حربًو ظذ ادسؾؿغ، 

ـرشقا جفقدـؿ ذم كحقر افقفقد ذم ؾؾسطغ 

وأؾغوكستون، وذم  وافرواؾض ذم إيران، وافعراق،

تعؾؿقا افعؾؿ واكؼوه، ومروا بودعروف واهنقا صعدة، 

ظـ ادـؽر، ؿدر آشتطوظي، وٓ تعروقا أكػسؽؿ 

وصبوبؽؿ دو ٓ تطقؼقن مـ افبالء، وادظقا اهلل أن يصؾح 
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إحقال، وابحثقا ظـ افطرق افؼظقي، وارجعقا إػ 

، افعؾامء افـوصحغ، احلريصغ ظذ حؼـ دموء إمي

وفعؾ اهلل أن هيقئ فألمي بوفصز أمر رصد، ؾبوفصز 

وافقؼغ تـول اإلمومي ذم افديـ، وأكو أظؾؿ أن ـثرا ممـ 

اؽس هبؿ مـ مشوئخ افؼبوئؾ، وادحبغ فؾؼيعي، ٓ 

يدري ظـ هذه إخبور، ؾفو كحـ ؿد بؾغـوـؿ احلجي: 

فـزأ أموم اهلل تعوػ، وهيؾؽ مـ هؾؽ ظـ بقـي، وحيقك 

ظـ بقـي، ومعذرة إػ ربـو وفعؾؽؿ ترجعقن، مـ حل 

واحلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم وظذ رشقفف 

 وآفف أمجعغ، وافسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف.

 وـتبف أخقـؿ ذم اإلشالم:

 أبق كوصح  ظبد اهلل إثري.
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